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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРНИХ 

СЕРВІСІВ 
 

Хмарні обчислення на теперішній час є основним трендом у галузі ІКТ. При побудові та використанні хмарних сервісів 

виникає необхідність прийняття значної кількості технічних і управлінських рішень. Особливістю хмарних сервісів є 

їх слабка структурованість в порівнянні з традиційними інформаційними системами, а також свобода користувачів 

і розробників в плані кількісного і якісного розвитку системи. Сучасні хмарні сервіси представляють складні динамічні 

інформаційні системи, які включають велику кількість різних компонентів. У статті досліджуються теоретико-

методологічні підходи до визначення суті та особливостей планування та проектування хмарних сервісів, та 

описується їх формалізована модель. Розглянуті методи та моделі можуть використовуватися в різних областях 

економіки та управління для побудови та експлуатації хмарних сервісів. 
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бізнес-процеси. 

 

Постановка проблеми. Швидкий розвиток та 

поширення хмарних технологій (cloud computing) 

зараз є одним з тих ключових трендів, що в най-

ближчі 5-8 років помітно вплинуть на глобальний 

розвиток ІТ-індустрії і на сфери бізнесу, фінансів, 

державного управління, медицини, освіти та на 

багато інших сфер людського життя. При побудові 

та використанні хмарних сервісів виникає 

необхідність прийняття значної кількості технічних 

і управлінських рішень. Завдання ускладнюється 

тим, що кількісний і якісний розвиток нової 

парадигми призвів до необхідності розглядати їх як 

складні інформаційні системи, які можуть 

включати тисячі користувачів і містити сотні тисяч 

розподілених елементів, підтримувати динамічне 

масштабування, які використовують комунікаційні 

та обчислювальні сервіси, взаємодіють з іншими 

інформаційними системами. Безліч існуючих тех-

нологій дозволяє розробляти хмарні сервіси різного 

масштабу і функціональності. Від сукупності прий-

нятих рішень залежить якість хмарного сервісу і 

величина витрат на його розробку і експлуатацію. 

Таким чином, є очевидною актуальність 

дослідження економічної сторони процесів 

порівняння, вибору і використання хмарних 

сервісів в діяльності підприємств і організацій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Міжнародна дослідницька і консалтингова 

компанія IDC вважає що парадигма хмарних 

обчислень - це фундамент для розвитку 

корпоративних інформаційних систем, і саме 

вони будуть головним драйвером розвитку 

ринку інформаційних технологій, як в світі, так 

і в окремих державах [1]. На думку 

співробітників корпорації IBM, хмарні сервіси 

- це додатки для автоматизації бізнесу, 

поширювані за моделлю SaaS (ПЗ як послуга), 

або за іншими моделями, через публічні 

«хмари» і доступні широкому колу замовників 

за прийнятною ціною [2]. 

В своїй роботі дослідники К. Хашізуме та Е. 

Фернандес вважають, що модель PaaS 

(Платформа як сервіс) пропонує віртуальні 

середовища виконання хмарних сервісів з 

спільними інструментами та бібліотеками для 

їх розробки та впровадження в хмару. PaaS 

використовує модель IaaS (Інфраструктуру як 

сервіс) як основу (сервери, пам'ять і мережу). 

При цьому модель PaaS приховує складність 

управління ІТ-інфраструктурою [3].  

Передача основних служб та додатків у хма-

ру створила нові вимоги до розробки продук-

тивного програмного забезпечення. Хмарні 

концепції та технології забезпечують розвиток 

середовищ розробки програмного забезпечен-

ня "у хмарі для хмари", оскільки вони можуть 

легко забезпечити достатню кількість обчислю-

вальних ресурсів для розробки та тестування 

коду, підтримку систем спільної роботи розроб-

ників, що є ключовим для розробки програм-

них додатків[4]. Таким чином, маючи значний 

практичний інтерес, проблема дослідження 

побудови та функціонування хмарних сервісів 

э актуальною і потребує на особливу увагу. 
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Мета статті. Метою статті є дослідження 

процесів планування та проектування хмарних 

сервісів, визначення суті та особливостей 

побудови хмарних сервісів та створення їх 

формалізованої моделі.  

Основний матеріал дослідження.  
Хмарні сервіси можна створювати на основі 

хмарних рішень Amazon EC2, IBM x86, 

Microsoft Azure, EMC, VMware, на базі open-

Sourсe рішення OpenStack, RackSpace на базі 

OpenStack та ін., які дозволяють перетворити 

центр обробки даних в динамічне ІТ-

середовище. Хмарні платформи пропонують 

розробникам ПЗ засоби програмування, 

тестування, розгортання і підтримки різних 

хмарних сервісів.  

Розглянемо формальну постановку задачі 

побудови хмарного сервісу. Для цього 

необхідно представити різні сторони хмарних 

сервісів в термінах теорії множин. Хмарний 

сервіс можна розглядати як сукупність виду: 

 СA =  〈M, P, CT, R,MC〉              
Де: 

М - модель хмарного сервісу, що описує в 

загальному вигляді його цілі і зміст; 

Р - проект сервісу, що описує його 

структуру та складові; 

СТ – комплекс «хмарних» технологій та 

моделей, що використовуються для створення 

«хмарного» сервісу; 

R - реалізація сервису; 

MC- компонент, що характеризує 

використання хмарного сервісу та моніторінг 

його діяльності. 

Компоненти набору в цілому відповідають 

стадіям процесу побудови хмарного сервісу, 

аналогічно етапам побудови програмного 

додатку [5].  Кожен з цих компонентів 

характеризує завершення одній зі стадій,  

представляючи її результат. Розглянемо 

докладніше модель хмарного сервісу. Модель 

хмарного сервісу є сукупністю: 

M = 〈Tq, Аud, BP, CM, S𝑡𝑎𝑡〉     
що показує його призначення і місце в 

діяльності компанії-клієнта. Модель може 

представляти існуючий сервіс, пропонований 

варіант його розвитку або новий хмарний 

сервіс. Розглянемо компоненти моделі 

«хмарного» сервісу. Множина: 

  Tq =  {Tqi}, i = 1, Ntq⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗    

описує сукупність цілей «хмарного сервісу». 

Прикладами таких цілей можуть бути: 

«Підвищення рівня продажів товару»; 

«Скорочення витрат праці на розробку ПЗ», 

«Інформування про наукові досягнення 

університету», «Спрощення керування 

банківським рахунком онлайн» та ін. Кожна 

ціль може містити деяку безліч підцілей 

(наприклад, «Залучення уваги молоді до 

торгової марки» або «Автоматизований збір 

замовлень білетів на виставу»), які, в свою 

чергу, можуть мати підцілі наступного рівня:  

tqi
h−1 = {tqij

h}, j = 1, Ntqi
h⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

Таким чином, формується дерево цілей 

хмарного сервісу, яке і визначає в значній мірі 

інші компоненти моделі та додатки. В рамках 

даної моделі мова йде про цілі власника сервісу 

або хмари, які можуть відрізнятися від цілей 

його користувачів. Узгодження і задоволення 

цілей безлічі учасників є умовою успіху 

проекту.  

Множина, що описує аудиторію хмарного 

сервісу і його використання, виглядає 

наступним чином:  

Aud = 〈{Audsi}, {Fnj}, {(Audsl, Fnh)k}〉 

Де, 

 {𝐴𝑢𝑑𝑠i}, i = 1, NAuds̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  - це безліч ролей 

користувачів сервісу, наприклад: 

«Маркетолог», «Модератор інтернет-

магазину», «Покупець» (один користувач може 

виступати в кількох ролях). 

 {Fn𝑗}, j = 1, NFnj
̅̅ ̅̅ ̅̅    - описує в найзагальнішому 

вигляді функції «хмарного» сервісу. 

{(Audsi, Fnh)k}), k = 1, NAudF̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , l =
1, NAuds̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , h = 1, NFn̅̅ ̅̅ ̅̅  ;    − визначає звернення 

користувача певної категорії до певної функції 

хмарного сервісу. 

  Наступний компонент моделі визначає 

ступінь залучення хмарного сервісу до бізнес-

процесів в організації: 

BP = 〈{BPri}, {Ouv
u }, {(BPrl, Oh

l , lvj)k}〉 

Де: 

{𝐵𝑃𝑟𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑁𝐵𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  - безліч бізнес-процесів 

організації, на які хмарний сервіс буде мати 

прямий або опосередкований вплив;  

{𝑂𝑢𝑣
𝑢 }, 𝑢 = 1, 𝑁𝐵𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑣 = 1,𝑁𝑂𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  - множина, 

що описує операції цих бізнес-процесів; 

(𝐵𝑃𝑟𝑙, 𝑂ℎ
𝑙 , 𝑙𝑣𝑗)  − показує, яким чином хмарний 

сервіс   зачіпає операцію 𝑂ℎ
𝑙 , ℎ = 1, 𝑁𝑂𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    , бізнес-

процесу 𝐵𝑃𝑟𝑙, 𝑙 = 1, 𝑁𝐵𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . 
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lvj ∊ LV  показує рівень використання 

хмарного сервісу при виконанні операції. 

Безліч таких рівнів може бути описана, 

наприклад, таким чином: 

LV = {Lv, Lv2, Lv3}, 

де: Lv1, - «Сервіс підтимує виконання операції»; 

Lv2 - «Операція виконується через хмарний сервіс»; 

Lv3- «Бізнес-процес повністю виконується в 

рамках хмари». 

Модель можна розширити, вказавши 

виконавців кожної операції і визначивши 

задіяні при операції компоненти хмарного 

сервісу, шари хмари та ін. При цьому візуальні 

моделі процесів, що виконуються за 

допомогою хмари, можуть служити основою 

для формування імітаційних моделей 

функціонування хмарних сервісів, які 

дозволяють дати оцінку витрат при різних 

варіантах побудови сервісу [5]. 

Концептуальну модель структури хмарного 

сервісу можна представити наступним чином: 

CM = 〈S, A, Rl, {(rlk, si, sj)k}〉                

де S ={𝑠𝑖}, 𝑖 = 1,𝑁𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, - множина сутностей 

предметної області, що представлені хмарним 

сервісом, наприклад: «Контрагент», «Рахунок», 

«Клієнт», «Товар». Множина А =𝑎𝑗
𝑖,   𝑖 =

1, 𝑁𝑠,̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  𝑗 = 1,𝑁𝑠𝑎𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   - описує атрибути 

сутностей. Множина Rl ={𝑟𝑙𝑘}, 𝑘 = 1,𝑁𝑟𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , - 

описує відносини між сутностями, а множина 

елементів типу (rlk,si,sj)k пов'язує між собою 

відносини і сущності. 

Множина статистичних показників STAT 

={𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖}, 𝑖 = 1,𝑁𝑠𝑡𝑎𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, характеризує кількісні 

параметри існуючого або створюваного 

хмарного сервісу.  

Задача планування сервісу має вигляд: 

𝑓(𝑀 → 𝑚𝑎𝑥),𝑀 ∈ 𝑈𝑚, 

де Um — множина варіантів побудови 

хмарного сервісу; 

𝑓(𝑀)  =  (𝑓1(𝑀), 𝑓2(𝑀)… ) — вектор-

функція, яка описує сукупність критеріїв 

ефективності хмарного сервісу. 

Задача проектування хмарного сервісу: 

де P — проект сервісу, який передбачає 

реалізацію наявної моделі М. 

Вектор цільових функцій перетворюється на 

вектор обмежень 𝑓̅ = (𝑓1, 𝑓2,̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅… ), яким мають 

відповідати параметри проекту 𝑓(𝑃)  =
 (𝑓1(𝑃), 𝑓2 (𝑃)… ). Кожен з проектів може 

забезпечити досягнення всіх цілей моделі, при 

цьому проекти порівнюються між собою за 

критерієм економічної ефективності 

𝑓𝑒(𝑃) → max.      
Задача вибору структурних елементів 

хмарного сервісу: 

TCO(CT) → min, CT ∈ MCT(M), f(CT) ≥
f(P), 𝑣𝑔i ∈ VG(CT), ∀i= 1,Nvg̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ .  

 В якості цільової функції використовується 

ТСО (Total Cost of Ownership, сукупна вартість 

володіння хмарним сервісом). Модель ТСО 

включає такі компоненти, як: вартість аренди 

хмарних ресурсів; вартість навчання 

розробників; витрати праці на побудову сервісу; 

витрати праці на експлуатацію сервісу; витрати 

праці користувачів на роботу з сервісом.  

Висновки та пропозиції. Формалізована 

модель відображає різні сторони хмарного 

сервісу, задає його компоненти і зв'язки між 

ними. Компоненти моделі об'єднані в блоки, 

що описують "ядро" сервісу, проект, набір 

технологій, реалізацію та експлуатацію. При 

формуванні проекту і вибору технологій 

альтернативні варіанти порівнюються за критерієм 

економічної ефективності. Формалізована модель 

дозволить нам сформулювати завдання, що 

виникають при плануванні, проектуванні та 

реалізації такого сервісу. 

Дослідження хмарних сервісів та парадигми 

хмарних обчислень як економічних явищ є 

важливим не тільки тому, що вони являють 

собою потужний ресурс підвищення 

ефективності роботи окремо взятих 

підприємств і компаній, а також і з причин, що 

їх виникнення стало важливим індикатором 

розвитку інформаційного суспільства.
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Каминский О. Е.,  

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

Облачные вычисления в настоящее время являются основным трендом в области ИКТ. При построении и 

использовании облачных сервисов возникает необходимость принятия значительного количества технических и 

управленческих решений. Особенностью облачных сервисов является их слабая структурированность по сравнению 

с традиционными информационными системами, а также свобода пользователей и разработчиков в плане 

количественного и качественного развития системы. Современные облачные сервисы представляют сложные 

динамические информационные системы, включающие большое количество различных компонентов. В статье 

исследуются теоретико-методологические подходы к определению сущности и особенностей планирования и 

проектирования облачных сервисов, и описывается их формализованная модель. 

Ключевые слова: облачные вычисления, модель, компоненты облачных вычислений, информационные технологии, 

бизнес-процессы. 

 

Kaminsky O.  

BASIC ASPECTS OF PLANNING AND DESIGN OF CLOUD SERVICES 
Cloud computing is a major trend in the ICT industry. When building and using cloud services, it becomes necessary to make 

a significant amount of technical and management decisions. The feature of cloud services is their poor structuring in 

comparison with traditional information systems, and the freedom of users and developers in terms of quantitative and 

qualitative development of the system. Modern cloud services represent complex dynamic information systems which include 

many different components. The article explores theoretical and methodological approaches to defining the essence and 

features of planning and designing cloud services, and describes their formalized model. The methods and models can be used 

in various fields of Economics and Management for the construction and operation of cloud services. 

Keywords: cloud computing, models, components of cloud computing, information technologies, business processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


